
 
 

  بسمه تعالی
(زمانبندي مصاحبه)                                                                       اطالعیه شماره

  وزارت آموزش و پرورش 98قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال 
  استان مازندرانسهمیه 

سهمیه ثبت نامی استان  وزارت آموزش وپرورش98 آبان ماه به اطالع پذیرفته شدگان آزمون استخدامی      
اقدام نموده  و معاینات پزشکی هرساند:پذیرفته شدگانی که نسبت به تشکیل پروند مازندران می

مصاحبه تخصصی وفق زمانبندي احبه تخصصی گردیده اند،جهت انجام وحایزشرایط شرکت درمرحله مص
  مندرج درجدول ذیل مراجعه نمایند:

  زمانبندي مصاحبه برادرانجدول 
  مکان  زمان  رشته قبولی  روز و تاریخ

  5/11/98شنبه

  آموزگار ابتدایی 
+ دبیري جغرافیا/  و آموزگار استثنایی 

+ زمین شناسی+مشاور واحد آموزشی
  دبیر ادبیات فارسی 

دکتر شریعتی -دانشگاه فرهنگیان  14صبح لغایت 8 
  ساري

  5/11/98شنبه
دبیري زبان هنرآموزصنایع غذایی+ 

انگلیسی+ هنر آموز مکاترونیک +دبیري 
  زیست

دکتر شریعتی -دانشگاه فرهنگیان   14لغایت صبح  11
  ساري

 دبیرتربیت بدنی+ مربی امور تربیتی   6/11/98یکشنبه
دکتر شریعتی -دانشگاه فرهنگیان  14صبح لغایت 8    +هنرآموز صنایع چوب

  ساري

 6/11/98یکشنبه

هنرآموزتاسیسات + هنرآموز حسابداري  
+هنرآموزگرافیک+ مکانیک خودرو + هنر 

  + هنرآموزالکترونیکآموز صنایع فلزي 
دکتر شریعتی -دانشگاه فرهنگیان  14لغایت   صبح11

  ساري

 7/11/98دوشنبه
دبیري علوم دبیري علوم اجتماعی + 

دکتر شریعتی -دانشگاه فرهنگیان  12صبح لغایت  8    تجربی  +   دبیري حرفه وفن/کار و فناوري
  ساري

 7/11/98دوشنبه
 هنر آموز مکانیک  + نقشه کشی و معماري

گرافیک  + ناوبري + دریایی موتورهاي
  انیمیشن

دکتر شریعتی -دانشگاه فرهنگیان  14لغایت  12
  ساري

 8/11/98سه شنبه
-مراقب سالمت+دبیري معارف اسالمی

دکتر شریعتی -دانشگاه فرهنگیان  12صبح لغایت  8  +هنرآموزکامپیوترالکترو تکنیک 
  ساري

جاده ساري به جویبار ، ابتداي روستاي تیرکال، دانشگاه فرهنگیان استان  8ساري کیلومتر  مکان مصاحبه برادران :
  مازندران (پردیس دکتر شریعتی ساري)

  توصیه هاي ضروري مصاحبه:
در مهلت مقررتعیین شده به مرکز مجري مصاحبه استخدامی مراجعه ننماید یا داوطلبی که به هر دلیلی  -*

  در جلسه مصاحبه حاضر نشود غایب محسوب می شود.



(اصل و شامل مدارك مورد نیازاحراز هویت شخصی  و گر همعرفی نامه پزشک معاین به همراه داشتن -*
  الزامی است.  یک قطعه عکس پرسنلی)+کپی شناسنامه و کارت ملی

شبا  ریال معادل پنجاه هزارتومان بابت بخشی از هزینه جاري مصاحبه به شماره  500000مبلغ-*
800100004053030103550294 IR  359030153140159000000000000100شناسه واریزي  نزد بانک ملی به 

واریز نموده و اصل فیش را درمحل مصاحبه به  مازندران  نام درآمد اختصاصی اداره کل آموزش و پرورشبه 
  مسئول پذیرش تحویل نمایید.

نخبگان علمی ، مهارتی،مخترعان،مبتکران ،برگزیدگان المپیادهاي علمی ،هنري،فرهنگی،مهارتی ،  -*
جشنواره خوارزمی، براساس کد شغل محل انتخابی با ارائه مدرك و مستندات الزم و معتبر از امتیاز مربوطه 

در سطح  يگواهی نامه ها تنها(بهره مند خواهند شد. مدارك قبل از مصاحبه تحویل مسؤل پذیرش گردد.
  رقابت هاي ملی قابل پذیرش و محاسبه میباشد.)

به همراه داشتن مدارك و مستندات حرفه اي رشته قبولی شامل : مقاالت، تالیفات، گواهی نامه مدرسی  -*
 و فناوري اطالعات

  جدول زمانبندي مصاحبه خواهران

 -ساري میدان امام  ،نرسیده به سه راه جویبار ، روبري اداره کل نوسازي مدارس استان مکان مصاحبه خواهران :
 پردیس فاطمه الزهرا ساري  

  مکان  زمان  رشته قبولی  روز و تاریخ

  
  5/11/98شنبه

آموزگار ابتدایی سهمیه شهرستان/مناطق 
بندپی   -شرقی آمل+بابل+بابلسر+بلده+بندپی:

+بهشهر+ بهنمیر +تنکابن+جویبار +  دبیري غربی
  ادبیات فارسی  +آموزگار استثنایی

پردیس –دانشگاه فرهنگیان   14صبح لغایت 8
  فاطمه الزهرا ساري

کودکیاري + هنر آموز صنایع دستی + هنر هنر آموز   5/11/98شنبه
پردیس –دانشگاه فرهنگیان   14لغایت صبح  11  اموز صنایع غذایی

  فاطمه الزهرا ساري

  6/11/98یکشنبه

آموزگار ابتدایی سهمیه شهرستان/مناطق    
چمستان+چهاردانگه+دودانگه+رامسر+سوادکوه+شی

رگاه+عباسآباد+فریدونکنار+قائمشهر+کجور+کالرد
شت+ هنر آموزان طراحی دوخت  + دبیري جغرافیا/ 

  زمین شناسی

پردیس –دانشگاه فرهنگیان    13صبح لغایت 8
  فاطمه الزهرا ساري

پردیس –دانشگاه فرهنگیان   14لغایت صبح  11  واحد آموزشی + هنرآموزکامپیوترمشاور   6/11/98یکشنبه
  فاطمه الزهرا ساري

 7/11/98دوشنبه

آموزگار ابتدایی سهمیه شهرستان/مناطق 
کیاکال+گلوگاه+الریجان+محمود آباد+مرزن 

آباد+میاندرود+ نکا +نور+نوشهر +دبیري علوم 
  اجتماعی + دبیري معارف اسالمی  + مراقب سالمت  

پردیس –دانشگاه فرهنگیان    14صبح لغایت 8
  فاطمه الزهرا ساري

 8/11/98سه شنبه 
+ زیست شناسی +مربی امور  هنر آموز گرافیک

پردیس –دانشگاه فرهنگیان   12صبح لغایت  8   تربیتی + دبیري تربیت بدنی 
  فاطمه الزهرا ساري



  :توصیه هاي ضروري مصاحبه
داوطلبی که به هر دلیلی در مهلت مقررتعیین شده به مرکز مجري مصاحبه استخدامی مراجعه ننماید یا  -*

  سوب می شود.در جلسه مصاحبه حاضر نشود غایب مح
و مدارك مورد نیازاحراز هویت شخصی شامل (اصل و  معرفی نامه پزشک معاینه گربه همراه داشتن  -*

  کپی شناسنامه و کارت ملی+یک قطعه عکس پرسنلی) الزامی است. 
ریال معادل پنجاه هزارتومان بابت بخشی از هزینه جاري مصاحبه به شماره شبا   500000مبلغ-*

800100004053030103550294 IR  به  359030153140159000000000000100نزد بانک ملی به شناسه واریزي
نام درآمد اختصاصی اداره کل آموزش و پرورش مازندران  واریز نموده و اصل فیش را درمحل مصاحبه به 

  مسئول پذیرش تحویل نمایید.
 ، علمی ،هنري،فرهنگی،مهارتی المپیادهاي گان،مبتکران ،برگزیدمهارتی،مخترعان بگان علمی ،نخ -*

از امتیاز مربوطه براساس کد شغل محل انتخابی با ارائه مدرك و مستندات الزم و معتبر خوارزمی، جشنواره 
(تنها گواهی نامه هاي در سطح  مدارك قبل از مصاحبه تحویل مسؤل پذیرش گردد. .بهره مند خواهند شد

  محاسبه میباشد.) رقابت هاي ملی قابل پذیرش و
شامل : مقاالت، تالیفات، گواهی نامه مدرسی  رشته قبولی به همراه داشتن مدارك و مستندات حرفه اي -*

 و فناوري اطالعات


